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Äържавни първенства
 Държавни първенства за деца 
 до 8 и до 10 години в Плевен

мс Петьо Маринов

В 
претъпканата до краен предел зала 
„Плевен” на Областна администра-
ция - Плевен, на 28 май 2016 г. се 
състоя откриването на Държав-

ните индивидуални първенства по шахмат 
за деца до 8 и до 10 години. Състезанията 
продължиха 8 дни, в четири възрастови гру-
пи по стандартен, ускорен шахмат и блиц и 

бяха организирани от СКШ „Спартак Пле-
вен XXI” с подкрепата на община Плевен, 
област Плевен, хотел „Ростов”, хотел 
„Балкан” и Българската федерация по шах-
мат. Специални гости на откриването бяха 
арх. Бойко Балтаков (зам. областен управи-
тел на Плевен), г-н Иван Кюлджийски (зам.- 
кмет на Плевен), г-н Николай Велчев (изп. 
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директор на БФШ) и г-н Цветелин Горанов 
(директор на НУ "Христо Ботев", Плевен). 
Откриването започна с кратка музикална 
програма - поздрав към участниците, изпъл-
нена от Маргарита Крумова и Марина Бадева, 
таланти от НУ "Христо Ботев", с вокален 
педагог Венера Василева и директор Цвете-
лин Горанов. След бурните аплодисменти на 
над 220 участници и гости водещият на от-
криването Петьо Маринов (председател на 
СКШ „Спартак Плевен XXI”) прикани всички 
да станат на крака и да изслушат химна на 
България. Последваха приветствия: от арх. 
Бойко Балтаков, г-н Иван Кюлджийски про-
чете поздрав от името на кмета на Плевен 
г-н Георг Спартански, г-н Николай Велчев из-
каза задоволство от прекрасните условия и 
благодари на община Плевен и област Пле-
вен. Всички официални лица получиха сувени-
ри от БФ по шахмат. Главният съдия Вене-
та Петкова даде старт на надпреварите.

При стандарния (класическия) шахмат 
залогът беше най-голям. Шампионът добива 
право за участие на световно първенство, а 
неговият подгласник - на европейско първен-
ство. Както на всеки детски турнир, така 
и тук не липсваха както радостни усмивки, 
така и сълзи от загубени партии.

При момичетата до 8 г. участваха 
17 малки състезателки. На първо мяс-
то се класира Нора Рашева от СКШ 
„Плевен ХХI” със стопроцентов ак-

тив от 7 точки. След нея се наредиха 
Ивелина Христова от „Енергия 21”, Добрич, 
и Боряна Аршинкова от ШК „М. Ботвиник”, 
София, с по 5 точки. 

Шампион при момчетата в група-
та до 8 години стана Светлен Ива-
нов от ШК „Локомотив”, София. С 9 
точки от 9 възможни той пребори кон-
куренция от 42-ма състезатели от цялата 
страна. Второто място със 7,5 т. заслуже-
но зае Симеон Тодев от ШК „Пловдив”, а 
след него се нареди Мартин Димитров от 
ШК „В. Топалов”, Варна, със 7 т.

При 10-годишните момичета 
участваха 15 шахматистки, а с купа-
та си тръгна Иванина Андонова от 
ШК „Одесос”, Варна, с 6 т. от 7 партии, 
последвана от Виктория Стрендева от 
ШК „Асеновец 2006”, Асеновград, с 5,5 т. 
и Диляна Иванова от ШК „Пристис”, Русе, 
с 5 т.  

При 10-годишните момчета в ос-
порваната конкуренцията на 58 със-
тезатели шампион е Деян Самуил 
Костов от ШК „Левски”, София, с 8,5 
т. от 9 партии. Второто място е за 
Александър Ташев от ШК „Ивис плюс”, Со-
фия, с 8 точки,  а третото – за Констан-
тин Георгиев от „Юрий Бендерев”, Перник, 
със 7 точки.

Купите и медалите бяха връчени от 
официалните гости на награждаването – 
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Иван Кюлджийски – зам.-кмет на община 
Плевен, експертът на Министерството на 
младежта и спорта за областите Плевен и 
Ловеч Атанас Кършев, Таня Митранова – на-
чалник отдел „Младежки дейности, спорт и 
туризъм” в община Плевен и Тони Вашков 
– главен експерт в същия отдел.

По повод Международния ден на дете-
то - 1 юни, кметът на община Плевен Георг 
Спартански поздрави участниците в Дър-
жавното индивидуално първенство по шах-
мат. Децата и родителите им се събраха в 
актовата зала на общината на тържество 
по случай празника. „Искрено ви завиждам за 
трите месеца ваканция, които ви очакват, 
както и за вероятно вече планираните от 
родителите ви пътувания до планина, море 
или гостуване при баба и дядо. Не се съмня-
вам и че с шаха се справяте отлично - игра 
много древна и само за умни хора. Господ ви 
е дал талант, който трябва да развиете за 
радост и на вашите родители. Радвам се, че 
сте гости на община Плевен и на града ни и 
се надявам, че ще запазите хубав спомен.

Важното е да следвате мечтите си с 
душа и сърце, защото само тогава нещата 

се получават. Пожелавам ви да бъдете живи 
и здрави, успешни, да бъдете добри хора, за-
щото това е най-важното. Весела ваканция 
и честит празник на всички деца!”, пожела 
г-н Спартански.

След това участниците в първенство-
то получиха по парче от празничната шах-
матна торта.

На 2 и 3 юни се проведоха държавни-
те първенства по Ускорен шахмат. 

При момичетата до 8 години шампион-
ка стана Виктория Златева от ШК „Бургас 
64”, следвана от Христина Бакалова - ШК 
„Ан Пасан”, София, и Ивелина Христова – 
ШК „Енергия 21”, Добрич. 

При момичетата до 10 години триум-
фът в Плевен бе за  Петя Караиванова - 
СКШ „Асеновец 2006”, Асеновград, втора 
остана  Иванина Андонова от ШК „Оде-
сос”, Варна, а трета – Боряна Димитрова 
– ШК „Шумен 2005”.

При момчетата победител във възрас-
това група до 8 години е Светлен Иванов 
– СКШ „Локомотив”, София, втори се 
класира Симеон Тодев – ШК „Пловдив”, а 
трети – Калоян Тодоров – ШК „Шах XXI”, 
София. 

Във възрастова група до 10 години първи 
стана Александър Ташев – ШК „Ивис плюс”, 
София“, следван от Денислав Гаджев – ШК 
„Ан Пасан”, София, и Преслав Петров - ШК 
„Енергия 21”, Добрич.

Кметът на Плевен Георг 
Спартански реже празничната 

торта
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Областният управител  Ралица 
Добрева  връчи наградите на победи-
телите в  Държавното първенство 
по ускорен шахмат за деца до 8 и 10 
години. Тя не скри радостта си от това, 
че в продължение на пет дни зала „Плевен“ 
на областната администрация бе домакин 
на толкова  упорити, щастливи и мислещи 
деца. Ралица Добрева пожела на малките 
шахматисти да бъдат здрави, да имат една 
щастлива и безгрижна лятна ваканция и да 
продължат да бъдат все така целеустре-
мени и упорити. Не спирайте да мечтаете 
и да се себеусъвършенствате, пожела още 
областният управител.

На 4-ти юни се проведе и първен-
ството по Блиц.

Драматичен финален двубой определи 
шампионката при 8-годишните шахма-
тистки. Нора Рашева (СКШ „Плевен XXI”) 
и Ивелина Христова (ШК „Енергия 21”, До-
брич), събраха еднакъв брой точки и бяха с 
равни показатели, което наложи да изигра-
ят още една решаваща партия, за първото 
място. Шансът беше на страната на пле-
венчанката, която спечели златния медал. 
На трето място се класира Христина Бака-
лова от ШК „Ан Пасан”, София.

При момчетата до 8 г. класирането е 
следното: първо място Симеон Тодев – 
ШК „Пловдив”, второ –  Николай Желев 
– ШК „Бургас 64”, трето – Божидар Тилев 
– ШК „Марица Изток”, Раднево.

Шампионка при момичетата до 10 г. 
стана Петя Караиванова – СКШ „Асеновец 
2006”, Асеновград, следвана от Иванина Ан-
донова – ШК „Одесос”, Варна, и Боряна Ди-
митрова – ШК „Шумен 2005”.

При момчетата в същата възрастова гру-
па пръв е Константин Георгиев – ШК „Юрий 
Бендерев 1912”, Перник. Среброто и бронзът 
отидоха съответно при Кристиян Милев – 
СКШ „Спартак Плевен XXI”, и Александър Та-
шев – ШК „Ивис плюс”, София.

С награждаването на шампионите по 
блиц, на 4 юни завърши  Държавното пър-
венство по шахмат за деца до 8 и до 10 
г.  Медалите връчиха експертите в отдел 
„Младежки дейности, спорт и туризъм” 
при община Плевен Теменуга Тодорова  и  
Венко Николов.

Като главен организатор бих споделил, 
че всеки шахматен деятел е наясно, че 
първенствата до 8 и до 10 години са най-
масовите и тежки за съдийстване тур-
нири. Поздравявам съдийския състав, кой-
то се справи перфектно и осигури пълен 

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
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комфорт за игра на всички състезатели. 
Първенствата протекоха в духа на феър-
плей и приятелска атмосфера. Не липсва-
ха интересни и дори комични моменти, но 
те бяха в рамките на нормалното с оглед 
възрастовите групи. Имаше прочувствен 
момент извън шахматната зала. Директо-
рът на Дирекция областна администрация 
в Плевен г-жа Таня Вътева (кандидат май-
стор на спорта Таня Богданова) се срещна 
след близо 30 години със своя треньор и 
учител г-н Николай Велчев – изп. дирек-
тор на БФ по шахмат.

По една партия на победителите:

Нора Рашева - Виктория Златева
момичета до 8 години

1.d4 e6 2.e4 d5 3.e5 c5 4.¤f3 ¥d7 5.c4 ¤c6 
6.dc5 ¥c5 7.cd5 ed5 8.£d5 £b6 9.£d2 ¦d8 
10.¥c4 ¤e7 11.0-0 0-0 12.£g5 h6 13.£g3 
¤a5 14.¥d3 ¥b5 15.¥b5 £b5 16.¤h4 ¢h8 
17.¤c3 £c6 18.a3 ¤b3 19.¦b1 £c7 20.¤b5 
£b8 21.£b3 a6 22.a4 ab5 23.£b5 £b5 
24.ab5 ¥b6 25.¥e3 ¥e3 26.fe3 ¦d5 27.e6 
f6 28.¦fa1 ¦b5 29.¦d7 ¦e8 30.¦e7 ¦e7 
31.¤g6 ¢h8 32.¤e7 1-0

Иванина Андонова – Диляна Иванова 
момичета до 10 години

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 d5 
5.¤f3 0–0 6.a3 ¥xc3+ 7.bxc3 ¤bd7 
8.cxd5 exd5 9.¥d3 £e7 10.0–0 a6 11.a4 
¦e8 12.¥b2 b6 13.c4 ¥b7 14.¦c1 ¦ac8 
15.¦e1 a5 16.¤d2 c5 17.¥a3 h6 18.h3 
¢h8 19.£b3 £e6 20.£b2 ¢g8 21.¤b3 
¥a8 22.f3 £c6 23.cxd5 ¤xd5 24.¥e4 £f6 
25.dxc5 £xb2 26.¥xb2 bxc5 27.¤xa5 
¤7b6 28.¥xd5 ¤xd5 29.¤c4 ¦ed8 30.e4 
¤b4 31.¦ed1 ¤d3 32.¦b1 ¤xb2 33.¦xd8+ 
¦xd8 34.¤xb2 ¥c6 35.a5 ¥b5 36.¦d1 
¦xd1+ 37.¤xd1 ¢f8 38.¤c3 ¥a6 39.¢f2 
¢e8 40.¢e3 ¢d7 41.e5 ¢e6 42.f4 ¥c4 
43.¤a4 ¥f1 44.¢f2 ¥b5 45.¤xc5+ ¢d5 
46.¤b3 ¥a6 47.¢e3 ¥c4 48.¤d2 ¥a6 
49.¤b3 ¥c4 50.¤d4 g6 51.g4 ¥a6 52.h4 
¥c4 53.h5 gxh5 54.gxh5 ¥a6 55.¤f5 
¢e6 56.¤xh6 f6 57.¤g4 f5 58.¤f6 ¥c8 
59.¢d4 ¥a6 60.¢c5 ¥c8 1–0

Светлен Иванов – Николай Желев
момчета до 8 години 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 ¥g7 4.e3 0–0 5.h3 
d6 6.c4 ¤bd7 7.¤c3 b6 8.¦c1 ¥b7 9.d5 ¦e8 
10.¥h2 e5 11.e4 a5 12.a3 ¤c5 13.¥d3 a4 
14.¥c2 £d7 15.0–0 ¥h6 16.¦b1 ¤h5 17.¤e2 
¦e7 18.g4 ¤f4 19.¥xf4 ¥xf4 20.¤xf4 exf4 
21.¦e1 ¦ae8 22.£d4 ¥a6 23.¤d2 c6 24.f3 
¦e5 25.¦ed1 cxd5 26.cxd5 b5 27.b4 axb3 
28.¤xb3 ¦c8 29.¤xc5 ¦xc5 30.¥d3 £c7 
31.a4 £a5 32.¦b4 £c7 33.axb5 ¥b7 34.¦c4 
¦xc4 35.£xc4 £xc4 36.¥xc4 ¦e8 37.¢f2 
¦c8 38.¦d4 ¢g7 39.¢e2 ¢f6 40.¥b3 ¦c3 
41.¦d3 ¦xd3 42.¢xd3 ¢g5 43.b6 ¢h4 
44.e5 1-0

Александър Ташев – Деян Костов
момчета до 10 години

1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.g3 ¥f5 4. ¥g2 e6 
5.0–0 c5 6.c4 ¤c6 7.cxd5 ¤xd5 8.¤c3 
¤xc3 9.bxc3 ¥e7 10.¦e1 ¥e4 11.¥e3 c4 
12.£a4 £d5 13.¦f1 b5 14.£d1 0–0 15.¤e1 
a5 16.f3 ¥g6 17.¥f2 f5 18.f4 £d7 19.¤f3 
¦ab8 20.¤d2 ¥h5 21.¦e1 ¥a3 22.£c2 ¤e7 
23.h3 ¤d5 24.e4 ¤f6 25.exf5 exf5 26.¦e5 
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¥d6 27.¦e3 ¥f7 28.¦b1 ¤d5 29.¦ee1 ¦fe8 
30.¦xe8+ ¦xe8 31.¤f3 b4 32.cxb4 ¤xb4 
33.£c3 ¤xa2 34.£xa5 c3 35.¤e1 £c7 36. 
£a4 ¤b4 37.¤c2 ¤xc2 38.£xc2 £c4 39.¥f1 
£a2 40.£xa2 ¥xa2 41.¦c1 ¦c8 42. ¥d3 ¥a3 
43.¦c2 ¥b1 44. ¥xf5 ¥xc2 45. ¥xc2 ¦b8 46. 
¥e3 g6 47.¢f1 ¦b2 48. ¥d3 c2 49.g4 ¦b1+ 
50.¢g2 c1£ 51.¥xc1 ¦xc1 52.¢f3 ¦h1 
53.¢g3 ¢g7 54.¥e2 ¦c1 55.g5 ¦c2 56. ¥f3 
¥d6 57.h4 ¦c4 58.h5 ¦xd4 59.hxg6 ¥xf4+ 
60.¢g2 hxg6 61.¢f1 ¥xg5 62.¢g2 ¢f6 
63.¢g3 ¥e3 64. ¥g4 g5 65.¢h3 ¥f2 66.¥e2 
¢f5 67.¢g2 ¥e3 68.¢g3 ¥c1 69.¢g2 g4 
70.¢g1 ¥e3+ 71.¢g2 ¦d2 72.¢f1 ¦xe2 
73.¢xe2 ¢f4 74.¢f1 g3 0-1

Kупа “Златна Добруджа” 
 и “Шах класик Добрич 1”

мс Тодор Тодоров

От 20 до 22 май 2016 г. ЦСО – ШК „Енергия 
21”, Добрич, проведе две значими шахматни 
събития - Национална купа на България “Златна 
Добруджа” за момчета и момичета до 8 и до 
10 години и „Шах класик Добрич 1” – открит 
турнир без ограничение по възраст и пол. Горд 
съм, че град Добрич за втора поредна година е 

избран от БФШ за домакин на състезание от 
такъв висок ранг. Това е оценка и признание за 
дългогодишната дейност и работата на клуба. 
Събитията са посветени на дейността на по-
четните граждани, недостижимите шахмат-
ни колоси мс Живко Кайкамджозов и гм Петко 
Петков. Проведоха се в две от залите на Меж-

Домакините от “Спартак Плевен 21”

Îткрити турнири
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Îткрити турнири
дународния колеж по туризъм и мениджмънт 
- предоставени за целта безвъзмездно. Повече 
от сто деца от София, Пловдив, Варна, Бургас, 
Русе, Плевен, Шумен, Добрич, Велико Търново, 
Силистра, Балчик, гр. Тервел, гр. Генерал Тоше-
во, Шабла, Вълчи дол, както и от други селища 
на Румъния, Гърция и Испания дадоха всичко от 
себе си в името на древната и велика игра.

Десет минути преди началото на втора-
та Национална купа на България ”Златна Доб-
руджа” кметът на Добрич Йордан Йорданов и 
ректорът на Международния колеж по тури-
зъм и мениджмънт доц. Тодор Радев поздрави-
ха малките състезатели. Пожелаха им да имат 
добра тактика, дългосрочна стратегия, за да 
станат най-добрите императори на шахмат-
ната армия. Събитието включваше четири са-
мостоятелни турнира, разделени по възраст и 
пол на участниците. Жребиите и резултатите 
се публикуваха веднага в най-големия европей-
ски шахматиен портал www. chess-rezults.com 
от съдийски състав, ръководен прецизно от 
Илиана Полендакова, международен съдия, с по-
мощници - Красен Николов, Йордан Георгиев и 
Андрей Фурка.

След три дни на вълнуващи шахматни 
битки, на 22 май, носителите на първите че-
тири шампионски титли са излъчени: 

До 8 години - Нора Рашева от ШК „Плевен 
XXI” и Николай Желев от ШК „Бургас 64”.

До 10 години - Боряна Димитрова от ШК 
„Шумен 2005” и Виктор Илиев от ШК „Весе-
лин Топалов”, Варна. 

Шестима представители от Добрич са 
на призовите шест места в индивидуално-
то класиране. От тях петима са от ЦСО-
ШК „Енергия 21”. При най-малките момчета 
- Камен Тодоров е 5-ти. Неговото постиже-
ние е заявка за бъдещи постижения, ако все 
така всеотдайно изучава тайните на древ-
ната игра. Най-голям успех от всички малки 
съграждани постигна бързо прогресиращият 
Преслав Петров. В турнира до 10 години Пре-
слав е с равен брой точки с победителя 5,5 
т., но по допълнителни показатели остана 
със сребърен медал. В този турнир 9-годиш-
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ният Радослав Генов с 4,5 т. е 6-и, като оста-
ви след себе си други 16 съперници, повечето 
по-големи на възраст. При малките момичета 
Ивелина Христова и Ема Петрова са на 5-то 
и 6-о място. Единствената загуба на шампи-
онката Нора Рашева е от Ивелина, което е 
показател за потенциалните й възможности. 
Съвсем скоро нейните сълзи от направените 
пропуски може да се превърнат в радостни ус-
мивки и танц на победата, ако се научи да е по-
концентрирана, когато разиграва ендшпилите, 
и убедително да реализира позициите с явно 
преимущество.

От ШК ”Добруджа 2013” в призовата шес-
тица при момичетата до десет години на 
4-то място се класира Божидара Костадинова. 
Всички състезатели от второто издание на 
НИК „Златна Добруджа” получиха сертифи-
кат за участие, а победителите - купи, медали, 
грамоти и допълнителни парични и предметни 
награди.

Паралелно в друга зала на колежа се проведе 
и първият опен „Шах класик 1 - Добрич”, ва-
лиден за международен и национален рейтинг. 
Участваха 36 състезатели с рейтинг до 2200, 
но без ограничение по възраст и пол. Най-малка 
сред участниците бе носителката на бронзов 
медал от Световното първенство в Порто 
Карас (Гърция) до 8 години за 2015 г. Диляна Ива-
нова от ШК „Пристис”, Русе, а най-възрастен 
мс Людмил Антонов - неуморим организатор 
в далечното минало на множество турнири, 
проведени на територията на Добруджанския 
край. След твърде оспорвана конкуренция в 
крайното класиране лидерите в призовата 

тройка са с по 5 точки. По допълнителни по-
казатели победител е мс Валери Рибаров от 
ЦСО-ШК „Енергия 21”, следван от Петър Ри-
баров от ШК „Cornella”, Барселона, Испания, и 
Ивайло Колев ШК „Шумен 2005”. На половин 
точка след тях са също други трима състеза-
тели с по 4,5 точки. Четвърти с три победи и 
три равни срещи е 11-годишният Момчил Пе-
тков, който е с най-добри допълнителни пока-
затели в турнира. В индивидуалното класиране 
той е пред всички състезатели на възраст до 
18 години. Независимо от малкия си опит тън-
костите, които вижда на шахматната дъска, 
все по-често са поразяващи за неговите съпер-
ници. В призовата тройка до 18 години са - 1. 
Борис Иванов от ШК „Шумен 2005”. 2. Иван 
Георгиев от ШК „Спортист 21”, гр. Генерал 
Тошево, и 3. Йоана Атанасова от ШК „Оде-
сос”, Варна. 

До 12 години – 1. Момчил Петков 2. Емил 
Параскевов 3. Стефания Димитрова,  всички 
от ЦСО – ШК „Енергия 21”, Добрич.

 Битките в двете значими шахматни съби-
тия в нашия град са вече история. 

Решения на задачите от стр. 23
(1) Kestler - Pesch
1.¦a8+ ¢h7 2.¦h8+ ¢xh8 3.£h6+ £xh6 1/2
(2) Lipnizki - N.N.
1.£xe6+ ¢xe6 2.gxf5+ ¢xf5 3.¦xg2 1/2
(3) Mindadze - Kalugin
1.¥d3 £xd3 [1...¦h1+ 2.¢xh1 £xd3 3.£e8+] 
2.h5+ ¢g5 3.£g7+ ¢xh5 4.£h6+ 1/2
(4) Najdorf - Kurtic
1...£xf2+ 2.¢g5 f6+ 3.£xf6 £h4+ 4.¢xh4 
g5+ 1/2

(5) Ormos - Betoczky
1...¦b1+ 2.¢h2 ¦h1+ 3.¢xh1 ¤g3+ 4.fxg3 
£xg2+ 1/2
(6) Kimmelfeld - Below
1.¦xf7 ¦xf7 2.£h8+ ¢xh8 3.¤xf7+ ¢g8 
4.¤xd8 ¤xd1 5.¤xe6 1/2
(7) Pietzsch - Fuchs
1...£c6+ 2.¢f5 ¤g7+ 3.¥xg7 £g6+ 1/2
(8) Posmyk - N.N.
1.¤f6+ gxf6 2.£xf7+ 1/2
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Îткрити турнири

На 11 и 12 юни 2016 г. в София се про-
веде десетото юбилейно издание на попу-
лярния детски шахматен турнир „Купата 
на лъвчетата”. 

Историята на турнира датира от 
2005 година, като участниците по тра-
диция бяха разделени в „А” и „Б” турнир, 
до 10 и до 14 години. Участваха 90 млади 
шахматисти.

Тази година турнирът се проведе в 

хандбалната зала на Националната спорт-
на академия „Васил Левски” при отлична 
организация. 

Големият победител в турнир „А” 
до 14-годишна възраст стана Калоян 
Попвасилев от шахматен клуб „Спартак 
Плевен 21”, а турнир „Б” до 10-годишна 
възраст спечели Константин Георгиев 
от шахматен клуб „Юрий Бендерев”, 
Перник. Те са носители на купата за 

Х турнир „Купа на лъвчетата”
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2016 година и спечелиха за първото си 
място 150 лв. в дебитна карта. 

Бяха раздадени още много награди 
от спонсорите на турнира в различни-
те категории. Ето и победителите:

Момчета 
до 14 години
1. Калоян Попвасилев („Спартак 
Плевен 21”)
2. Илиян Иванов („Локомотив”, София)
3. Николай Николов (СЦШ)
до 12 години
1. Димо Терзиев („Етър”, В. Търново)
2. Георги Стоянов („Ан Пасан”, София)
3. Никола Димов („Локомотив”, София)
до 10 години
1. Константин Георгиев („Юрий 
Бендерев”, Перник)
2. Александър Ташев („Ивис плюс”, Со-

фия)
3. Денислав Гаджев („Ан Пасан”, София)
до 8 години
1. Светлен Иванов („Локомотив”, 
София)
2. Даниел Марков (ЦСКА)
3.Симеон Занов (ЦСКА)

Момичета:
до 14 години
1. Гергана Симонска („Локомотив”, 
София)
2. Лара Ангелова (ЦСКА)
3. Ели Чиликова (ЦСКА)
до 12 години
1. Надя Тончева („Левски”, София)
2. Елиф Мехмед („Ан Пасан”, София)
3. Мария Петрова („Ивис плюс”, София)
до 10 години
1. Боряна Димитрова („Шумен 2005”)
2. Виктория Стрендева („Асеновец 
2006”)
3. Ангелика Николова („Рицар”, София)
до 8 години
1. Боряна Аршинкова („М. Ботвиник”, 
София)
2. Габриела Зангарова („Пловдив”, Плов-
див) 

Наред с основния турнир, както обик-
новено, се проведоха и съпътстващи про-
яви - конкурс по решаване на задачи и се-
анс на едновременна игра.

Шахматният празник завърши по тра-
диция с голяма шахматна торта и детско 
шампанско.
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Îткрити турнири

П
рез май 2016 година в Пловдив 
стартира нов шахматен про-
ект, предназначен за младите 
шахматисти. Проведе се Пър-

вият турнир „Шах за младите надежди“, 
за шахматисти с рейтинг, по-малък от 
2300.

Състезанието бе първо от верига 
три турнира под наслов „Личностното 
израстване на младите чрез шахмат“ и е 
част от проекта „Пловдив за младите“. 

Шахматното събитие се проведе от 
3 до 7 май 2016 г. в комфортните ус-
ловия на Спа хотел „Империал” – Плов-
див.

Новосъздаденият шахматен клуб 
„ЧесБомб”, Пловдив, съвместно с общи-

на Пловдив и със съдействието на Бъл-
гарската федерация по шахмат и шах-
матния сайт за директни предавания 
„Чес Бомб“ (http://www.chessbomb.com) 
стартира шахматен проект, с който 
се дава възможност на младите шахма-
тисти от Пловдив да пробват своите 
знания и умения в условията на между-
народен турнир. Първите пет партии 
от всеки кръг се предаваха на живо от 
шахматния сайт „Чес Бомб”.

След оспорвани шахматни дуели и 
много емоции победата спечели Даян 
Нинов. 

В последния кръг, след като постиг-
на победа в директен спор за първото 
място с младата ни надежда Виктория 
Радева, студентът от Велико Търново 
завоюва победата еднолично с 6,5 т. от 
7 възможни.

Второ-четвърто място разделиха 
шахматистите, постигнали по 5,5 т., 
като втора е Виктория Радева, трети 
– Цветелин Пантев, а четвъртото мяс-
то зае Тодор Георгиев.

Купата и наградата за най-добре 
представила се жена спечели шампи-
онката на България при момичетата 
до 12 години Елиф Мехмед, заела 9-то 

„Шах за младите надежди” в Пловдив
мм Ружка Генова 
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място с 5 т.
Организаторите връчиха медали и в 

3 възрастови групи при младите шахма-
тисти, което предизвика у тях много 
положителни емоции.

До 8 години медалите спечелиха съ-
ответно – златен - Симеон Тодев, сре-
бърен - Габриела Зънгарова, бронзов - Си-
мона Савкова.

До 14 години медалистите са: златен 
- Галя Читакова, сребърен - Мартин Ма-
линов, бронзов - Иван Караджов.

До 18 години - златен - Виктор Боев, 
сребърен - Калоян Тодоров, бронзов - 
Джулияна Колева.

В категорията от 18 до 25 години 
медали взеха: златен - Тодор Георгиев, 
сребърен - Павел Янев, бронзов - Хрис-

тиян Колев.
Представителите на шахматния 

сайт http://www.chessbomb.com бяха оси-
гурили награди за всички участници до 10 
години.

Първият от шахматна верига турни-
ри под наслов „Личностното израства-
не на младите чрез шахмат“ беше един 
истински шахматен празник, на който 
редица деца изиграха своя пръв шахма-
тен турнир.

Надеждите на България за медали от 
значими международни форуми демон-
стрираха шахматна зрялост и майстор-
ство.

Второто издание на шахматния тур-
нир е от 10 до 17 юли 2016 г., а трето-
то – от 5 до 9 септември 2016 г.

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Janorvski - Saemish
1.£h6 gxh6 2.¦g3# 1–0
(2) Nietsche - Factor
1...£xe5 2.dxe5 ¥c5+ 3.¢h2 g3+ 4.¢h3 
¥c8+ 0–1
(3) Platz - Just
1.£xh7+ ¢xh7 2.¦h1+ ¢g8 3.¤h6+ ¢h7 
4.¤f7+ ¢g8 5.¦h8+ ¢xf7 6.¦h7+ ¢g8 7.¦g7+ 
¢h8 8.¦h1# 1–0
(4) Unzicker - Dankert
1...£g3+ 2.¢h1 [2.¦xg3 hxg3+ 3.¢h1 ¤f2#] 

2...£xf3 3.gxf3 ¤f2+ 0–1
(5) Malich - Hort
1.¦d8+ ¤e8 2.£b2 £e7 3.£xb7 £xd8 [3...£f8 
4.£xf7+] 4.£xf7+ 1–0
(6) Gruenfeld - Torre
1...¥c5+ 2.¢h1 ¤xg3+ 3.hxg3 £h6+ 0–1
(7) Golenev - Lochanin
1.¦xd6 exd6 2.¤e8 [2.¤d5!]  1–0
(8) Lengyel - Sliva
1.¤e7+ ¢h8 2.¦d5 ¥h3 3.£xh7+ ¢xh7 
4.¦h5# 1–0
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Îткрити турнири

Н
а 29 и 30 април 2016 година в хо-
тел „Рамада“ в София се прове-
де Национална индивидуална купа 
„Сердика” по ускорен шахмат за 

момчета и момичета до 8, 10, 12 и 14 години, 
а на 1 май 2016 г. и по Блиц.

Организатори на шахматната проява са 
шахматен клуб „Елит”, София, Столична об-
щина - район „Сердика”, БФ Шахмат, с любез-
ното съдействие и домакинство на хотел 
„Рамада”, София. 

Редица спонсори и партньори оказаха съ-
действие при организирането и провеждане-
то на Националната индивидуална купа „Сер-
дика”. Победителите в турнира по ускорен 
шахмат до 14 години (юноша и девойка) Ан-
тон Петров (Столичен център по шахмат, 
София) и Габриела Антова (ШК „Шах XXI”, 
София) си тръгнаха с прекрасни луксозни ша-
хове и специално изработена стъклена шах-
матна маса за игра Italfama, която ще осигури 
комфорта и незабравимите моменти от иг-
рата на шахмат. Официалният представи-
тел на Italfama за България г-н Димитров лич-

Национална индивидуална купа „Сердика” 
мм  Ружка Генова

но награди победителите.
Национална индивидуална купа „Сердика” 

протече с много емоции, радости и разоча-
рования, но в духа на любовта към шахматна-
та игра. Родителите, треньорите и най-вече 
състезателите демонстрираха търпение и 
честна игра.

Ускореният шахмат се игра с контрола 
по 20 минути на състезател.

В блиц турнира състезателите играха по 
5 минути.

Класирането е, както следва:

Ускорен шахмат:
Победители при девойките и юно-

шите до 14 години са с по 5,5 т. от 7 
възможни - заелата първо място в ге-
нералното класиране Габриела Анто-
ва от ШК „Шах ХХI”, София, и Антон 
Петров от Столичен център по шах-
мат, София.

Втори при юношите е Стоян Ор. Сто-
янов (СКШ „Асеновец 2006”, Асеновград) с 5 
т., а трети – Николай Чолаков (ШК „Ан Па-
сан”, София) с 4,5 т.

При девойките втора е Надя Тончева (ШК 
„Левски”, София) с 4 т. и 6-о място, а трета 
– Галя Читакова (ШК „Пловдив“, Пловдив) с 3 
т. и 11-о място.

При момчетата и момичетата 
до 12 години призьорите са: 

Победител в турнира при момчетата 
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до 12 години с пълен точков актив – 7 
точки от 7 възможни, е Лъчезар Колев 
(ШК „Ан Пасан“, София).

Втори и трети с по 4,5 т. са съот-
ветно Владимир Тодоров от ШК „Елит“, 
София, и Мартин Малинов от ШК „Плов-
див”.

При момичетата до 12 години златния 
медал спечели Патриция Найманова (ШК 
„Михайл Тал“, Червен бряг) с 4 т. и 6-о 
място.

Момчетата и момичетата до 10 
години:

Победител с 8,5 т. от 9 възможни е 
Константин Георгиев (ШК „Юрий Бенде-
рев 1912“, Перник).

Второ и трето място с по 7 точ-
ки заеха съответно Боян Рангелов (ШК 
„Елит“, София) и Иван Христов (ШК „Ри-
цар“, София).

Петя Караиванова (СКШ „Асеновец 
2006”, Асеновград ) е победителка при 
момичетата до 10 години с 5,5 т. и 5-то 

място.
Втора е Елена Иванова (ШК „Прис-

тис“, Русе) с 4 т. и 16-о място.
Момчетата и момичетата до 8 

години:
Победител с пълен точков актив 9 

точки от 9 възможни е Светлен Иванов 
от СКШ „Локомотив“, София.

Второ и трето място са за съответ-
но Николай Желев (ШК „Бургас 64“, Бургас) 
и Симеон Тодев (ШК Пловдив, Пловдив).

Победителка при момичетата е Еле-
на Йовчева на 21-во място (ШК „Елит“, 
София) и Боряна Аршинкова (ШК „Михаил 
Ботвиник”, София) на 23-то място с по 
4 точки.

Блиц турнир:
Девойки и юноши до 14 години:
Победител в турнира при юношите с 

6,5 точки от 7 възможни е Иван Кочиев 
(ШК „Пловдив”).

Втори е Николай Чолаков от (ШК „Ан 
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Пасан”, София).
Трета в турнира и първа при девой-

ките е Надя Тончева (ШК „Левски”, Со-
фия).

Трети с 4 т. при юношите е четвър-
тият Лъчезар Колев (ШК „Ан Пасан”, Со-
фия).

При девойките втора и трета с по 
3 т. са съответно Галя Читакова (ШК 
„Пловдив”) и Христина Иванова (СКШ 
„Локомотив”, София).

Момчетата и момичетата до 12 
години:

Победителка в турнира при момиче-
тата е Патриция Найманова (ШК „Михайл 
Тал”, Червен бряг) с 5 т. от 7 възможни. 
Със същия точков актив са съответно 
победителят при момчетата до 12 годи-
ни Марин Малинов (ШК „Пловдив”, Плов-
див) и Калоян Тодоров (ШК „Елит”, Со-
фия).

Трети при момчетата е Петър Генчев 
(ШК „Левски”, София).

Втора при момичетата до 12 години е 
Яна Драганова (Столичен център по шах-

мат, София) с 3 т. и 7-мо място.
Момчетата и момичетата до 10 

години:
Победител с 5,5 т. от 7 възможни е 

Боян Рангелов от ШК „Елит”, София.
Второ-четвърто място с по 5 т. раз-

делиха съответно Константин Георгиев 
(ШК „Юрий Бендерев 1912”, Перник), Ни-
кола Канов (ШК „Елит”, София) и Крис-
тиян Алексиев (ШК „Варна”, Варна).

Петя Караиванова (СКШ „Асеновец 
2006”) зае първото място при момичета-
та с 4 т. и 6-о място.

Момчетата и момичетата до 8 
години:

Победител с 6,5 т. от 7 възможни 
е Николай Желев (ШК „Бургас 64”, Бур-
гас). Втори с 5,5 т. е Симеон Занов (ШК 
„ЦСКА”, София). Трети с 5 т. е Симеон 
Тодев (ШК „Пловдив”).

При момичетата наградата за първо 
място взе Боряна Аршинкова (ШК „Миха-
ил Ботвиник”, София) с 4 т. и 7-мо мяс-
то.

Îткрити турнири
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Îт живота на клубовете

На 21 май 2016 г. в залата на читалище 
„Христо Ботев 1897“ се проведе открит 
турнир по шахмат за деца до 10, 12 и 14 
години, организиран от читалището и ШК 
„Темп“, Сливен.

Турнирът бе посветен на 24 май - Деня 
на българската просвета и култура и сла-
вянската писменост, и на 1 юни - Деня на 
детето, с участието на шахматисти от 
Сливен, Твърдица и Пловдив.

За най-голямата група шахматисти до 
10 години турнирът се проведе по швей-
царска система в седем кръга, като жре-
бият и двойките се определяха с програ-
мата Swiss Manager, а за останалите две 
групи до 12 и 14 години партиите се играха 
всеки срещу всеки по системата „Бергер“. 
След оспорвана борба класирането до 10 
години е следното: 1. Божидар Желев - 
100% - 7 т., 2. Станимир Миланов – 6 т., 
3. Константин Петков – 5 т., 4. Никола 
Щилиянов – 4 т., 5-то - 9-то място разде-
лят Ксения Янакиева, Християн Божинов, 
Владимир Демирев, Преслава Добрева и 
Ивайло Мъндев с по 3.5 т., но с най-добри 
показатели на пето място се класира Ксе-
ния Янакиева, която получи наградата за 
най-добре представилата се девойка.

Време за обмисляне на шахматистите 
бе определено по 10 минути по правилни-
ка за „Блиц“.

Голямата награда екскурзия до Европар-
ламента до Брюксел спечели Константин 
Мъцински, ученик от ПМГ „Добри Чинту-
лов”, предоставена от ВМРО, връчена от 
представителя на областната структура 
г-жа Загорова, а книгите и останалите 
предметни награди бяха предоставени от 
спонсора г-н Иван Благоев.

Класиране до 12 години: 1. Александър 
Евров, 2. Александър Андреев и 3. Николай 
Узунов.

До 14 години: 1. Константин Мъцински, 
2. Марио Михайлов и 3. Тодор Панайотов.

Наградите бяха връчени от предсе-
дателката на читалището Йовка То-
дорова.

Турнирът премина под отличното ръ-
ководство на директора на шахматния 
турнир Христо Дюлгеров – президент на 
Бридж клуб в Сливен и съдийската трой-
ка начело с мс Петър Гандев – гл. съдия, 
и съдиите Димитър Карапчански и Бенко 
Русев.

Турнир по случай 24 май в Сливен
мс Петър Гандев

Връчване на голямата награда на 
Константин Мъцински екскурзия до 
Брюксел.



20 ШАХ в училище

Îт живота на клубовете

Седемгодишният Теодор Цветанов 
– първокласник в НУ "Христо Ботев" в 
Плевен, спечели шестия финален турнир 
от шахматната верига "Проходна пешка". 
До финала с равен брой точки достигна-
ха трима състезатели. Теди обаче успя 
да изпревари двукратната победителка 
в предишните издания Нора Рашева, коя-
то финишира със същия актив, а трети 
в състезанието – също с 5 точки, завър-
ши Алекс Борисов. Тримата са възпитани-
ци на детската школа на шахматен клуб 
"Плевен ХХ ", който е организатор на 
турнира. 

Победителите бяха наградени със специ-
ално изработени грамоти и плакети. 

Грамота и плакет по традиция получи и 
най-малкият участник, 6-годишният Вален-
тин Христов от ОДЗ “Незабравка”, който 
финишира с 2 победи. 

В състезанието, което се проведе на 15 
май, се включиха общо 23-ма малки шахма-
тисти от Плевен и Велико Търново. 

С натрупани 70 точки от общо 75 
възможни, изчислени от петте най-
добри представяния в надпреварата, 
първокласничката от ГПЧЕ и състе-
зателка на СКШ "Плевен XXI" – Нора 
Рашева, спечели в генералното класи-
ране на шахматната верига „Проход-
ната пешка” Победителката се окичи със 
златен медал и вдигна преходната купа, ко-
ято остава в нея. Нора Рашева беше награ-
дена и с електронен шахматен часовник. 

С изравнени сили и равен брой точки с 
победителката, но с по-слаби допълнител-
ни показатели сребърния медал извоюва Да-
нислав Гърков, второкласник в НУ "Христо 
Ботев", първенец в три от шестте изда-
ния на веригата. В спор за третото място, 
с равен резултат – по 60 събрани точки, 
финишираха първокласниците Александър 
Георгиев (НУ "Отец Паисий" и Валентин 
Филипов (ГПЧЕ), които заслужиха бронзо-
вите постаменти. 

Наградите бяха връчени от Татяна Ки-
рилова, приятелка на плевенския клуб. 

Нора Рашева спечели купа 
 „Проходната пешка” 2016-а

мс Христинка Илиева

Теодор Цветанов победи в заключителния 
шести турнир от веригата
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Нетрадиционно и изключително впе-
чатляващо събитие се проведе на 15 май 
в Стара Загора. Игра се първата детска 
приятелска среща между шахматните 
клубове ШК „Пловдив", Пловдив, и ШК 
„Траяна 2011", Стара Загора.

Общо 80 деца до 14 години - по 40 от 
двата клуба, се състезаваха на шахмат-
ните дъски, на футбол и щафетни игри.

Един малък многобой, съчетал ум-
ствено и физическо напрягане в духа на 
предстоящия Ден на българския спорт.

Първо се проведе шахматният дву-
бой, който се състоя в шахматния клуб 
на „Траяна 2011", намиращ се на десетина 
метра от Амфитеатъра в античния фо-
рум на римския град Августа Траяна.

В първия кръг по две партии с размен-
ни цветове играха по 20 от по-напредна-
лите деца от двата клуба, при контрола 
от 15 минути.

Тук старозагорци поведоха с 23:17. 
Във втория кръг при начинаещите Плов-

див се наложи с 28:12. Така с общ резул-
тат 45:35 пловдивчани спечелиха шах-
матната купа. В следобедната почивка 
всички участници получиха грамоти и 
лакомства благодарение на Граждански 
клуб „Липа”.

След това отборите се отправиха 
към спортните игрища. Първи на тере-
на излязоха единадесеторките на най-
малките (до втори клас). Старозагорци 
спечелиха с 2:0. При по-големите (IV, V, 
VI клас) мачът завърши 2:2. Така крайна-
та победа и футболната купа отидоха 
при домакините от Траяна.

След футбола момичетата и жела-
ещите момчета започнаха щафетните 
игри.

Равносметката от първата приятел-
ска детска между ШК „Пловдив“ и ШК 
„Траяна 2011“ е 1:1 - по една купа и за 
двата клуба - и много детски усмивки, 
а така също и на техните родители и 
треньори.

Приятелска среща между ШК „Пловдив” – 
 ШК „Траяна 2011”

мм Ружка Генова
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Ìеждународни прояви

От 16 до 26 юни 2016-а в Халки-
дики, Гърция, се проведе Евро-
пейско ученическо първенство 

за деца до 7, 9, 11, 13 и 15 години. 
С нов голям успех се завърна бронзо-

вата медалистка от Световното пър-
венство през 2015 г. при момичетата 
до 8 г. WCM Диляна Иванова от ШК 
“Пристис”, Русе. Диляна се състезава в 
групата на момичетата до 9 години и в 
оспорвана борба на 20 участнички се кла-
сира на второ място, изпреварена един-
ствено от Александра Шведова, Русия. 
Рускинята завърши с отличен резултат 
8 точки от 9 партии. Диляна Иванова 
постигна 6,5 точки,  като записа 6 побе-
ди, 2 загуби и 1 реми. Със същия актив е 
и класиралата се на трето място Ноам 

Сребърен медал за Диляна Иванова в Гърция

Гадаши от Израел, но победата в лична-
та среща между Диляна и Ноам присъди 
среброто на българското момиче.

На Европейското училищно първен-
ство през тази година участваха още 
две представителки на страната ни. 
8-годишната Ивелина Христова от ШК 
„Енергия 21”, Добрич, също се състеза-
ва при момичетата до 9 г. Тя постигна 
4,5 точки и зае 15-то място в крайното 
класиране. 

В групата на момичетата до 11 годи-
ни участва Патрицие Найманова от ШК 
„Михаил Тал”, Червен бряг. Тя завърши на 
18-то място с резултат от 5 т. 

WCM Dilyana Ivanova (BUL) - WCM 
Noam Gadasi (ISR) [B70]

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 g6 6.¥e2 ¥g7 7.0–0 0–0 8.¥g5 ¤c6 
9.¤b3 a6 10.f4 £c7 11.£d2 b5 12.a3 ¥b7 
13.¦ad1 ¦fd8 14.¢h1 e6 15.¥f3 ¦ac8 
16.¦fe1 b4 17.axb4 ¤xb4 18.£f2 h6 19.¥h4 
¦d7 20.¦d2 £c4 21.e5 ¤fd5 22.¦d4 £c7 
23.¤xd5 ¤xd5 24.c4 dxe5 25.fxe5 ¤b4 
26.¦xd7 £xd7 27.¦d1 £c7 28.¥xb7 £xb7 
29.¤c5 £c6 30.¦d7 ¦c7 31.£xf7+ 1–0
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Çадачи за реми
(1) Kestler - Pesch

iy
Белите на ход правят реми

(2) Lipnizki - N.N.

Белите на ход правят реми

(3) Mindadze - Kalugin

Белите на ход правят реми

(4) Najdorf - Kurtic

Черните на ход правят реми

(5) Ormos - Betoczky

iy
Черните на ход правят реми

(6) Kimmelfeld - Below

Белите на ход правят реми

(7) Pietzsch - Fuchs

Черните на ход правят реми

(8) Posmyk - N.N.

Белите на ход правят реми
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Óроци за начинаещи
Геометрични мотиви

Геометричните мотиви на шахматното табло са интересна и добра възможност за 
печалба на материал. За тях са нужни малко въображение и наблюдателност. Те се случват 
с линейно движещите се фигури по хоризонтал, вертикал и диагонал – съответно дама, 
топ и офицер.

В следващия пример на пръв поглед белите са в губеща позиция. Нужно е малко внима-
ние, за да забележим, че всъщност те печелят в 2 хода. 

1.¦f8 ¢с7 2.¦f7 и преход в спечелен пешечен ендшпил. В случая имаме хоризонтална 
геометрия.

На диаграма 2 е много типов мотив от топовен ендшпил с пешка повече. Белите са 
спокойни, че пазят проходната пешка отзад, а черният топ я е блокирал. Неизгодното 
положение на белия цар обаче дава печеливш шанс за черните. Следва 1…¦а1! и всичко 
приключва отново по хоризонтала. 

2.¦хh2 ¦a2 с победа.

Още една подобна позиция:

Диаграма 1

Диаграма 2

Диаграма 3
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Може ли да излезе пешката на g7 или не. Може, но с хитра помощ от белия топ. 
1.¦а8! с идея 2.g8£ 
1…¦хg7 2.¦a7
Нека видим и малко диагонална геометрия. 

На диаграма 4 отново виждаме белите в безднадежна позиция. Пешка а2, която се пре-
връща в дама на следващия ход.

Тук обаче забелязваме неудачното разположение на черния цар и бъдещата дама по диа-
гонала. След 1.¥g5! партията завършва реми. 

1...h3 2.¥f6+ ¢c2 3. ¢f2 и двете пешки са обезвредени.

Белите започват първи, но две проходни пешки се превръщат едновременно в дами:
1.b6 h3 2.b7 h2 3. B8£ h1£ с привидно реми. Но следва 4.£b7 с печалба на черната дама. 
Следва една малко по-сложна задача. 

Макар и с офицер повече, обективната оценка на позицията би била равна.
Има обаче много оригинален мотив отново по диагонала.
1...¥f6! и всичко става ясно. 2.£xf6 £a1

Диаграма 4

Диаграма 5

Диаграма 6
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Ðешете комбинациите
(1) Janorvski - Saemish

iy
Белите печелят

(2) Nietsche - Factor

Черните печелят

(3) Platz - Just

Белите печелят

(4) Unzicker - Dankert

Черните печелят

(5) Malich - Hort

iy
Белите печелят

(6) Gruenfeld - Torre

Черните печелят

(7) Golenev - Lochanin

Белите печелят

(8) Lengyel - Sliva

Белите печелят



„Шах за младите надежди” - „Шах за младите надежди” - 
награждаване на най-малкитенаграждаване на най-малките
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